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Tarhurin apu -tuoteperheeseen kuuluvat torjuntaeliöt eri 
  kasvintuhoojien torjuntaan. Lisäksi on saatavana 
  erilaisia liima- ja feromoniansoja sekä luuppeja. 

 

Kasvintuhoojat ja niiden torjuntaeliöt Määrä Hinta (sis. alv:n 24 % sekä lähetyskulut) 
    
Ripsiäiset         
• Ripsiäispetopunkki (Neoseiulus cucumeris), 250 ml 10 000 kpl 31,10 €
• Ripsiäispetopunkki (Neoseiulus cucumeris), 500 ml 25 000 kpl 39,10 €
• Ripsiäispetopunkkipussi (Neoseiulus cucumeris) ripustimella  10 pussia 20,00 €
• Kesärikkalude (Orius majusculus) 500 kpl 44,50 €

Vihannespunkki       
• Ansaripetopunkki (Phytoseiulus persimilis) 1000 kpl 32,40 €
• Ansaripetopunkki (Phytoseiulus persimilis) 2000 kpl 38,40 €
• Kalifornianpetopunkki (Amblyseius californicus)  2000 kpl 40,00 €
       
Kirvat      
• Verda-protect (kirvavainokaissekoitus)  26,10 €
• Kaksipistepirkko (Adalia bipunctata) aikuiset 25 kpl 32,00 €
• Harsokorentotoukka (Chrysopa)  500 kpl 33,80 €
       
Harsosääskitoukat yms.      
• Harsosääskipetopunkki (Hypoaspis miles), 1 litra 10 000 kpl 26,70 €
• Harsosääskipetopunkki (Hypoaspis miles), 1 litra 25 000 kpl 31,70 €
       
Jauhiaiset       
• Amblyseius swirskii -petopunkki, 1 litra 10 000 kpl 43,00 €
• Jauhiaiskiilukainen (Encarsia formosa) 1500 kpl 26,00 €

Villakilpikirvat       
• Amerikanleppäpirkko (Cryptolaemus montrouzieri) 25 kpl 32,20 €
       
Korvakärsäkkäät ja turilaat       
• Heterorhabdites bacteriophora 50 milj. 47,50 €

Etanat        
• Nemaslug 12 milj. 36,00 €
• Nemaslug 30 milj. 68,00 €
       

Muut tuotteet  Hinta (sis. alv:n 24 % mutta ei lähetyskuluja) 
     
• Baby boosteri -kasvunparanne, 0,5 l  18,00 €
(sivuvaikutusta mm. härmään ja vihannespunkkiin)
• Catch-it liima-ansat, keltainen (10 × 25), 10 kpl    6,20 €
• Feromonipakkaus omenakääriäiselle:   20,70 €
sis. 2 feromonia, 2 pyydysrunkoa, 10 liimapohjaa        
• Muut feromonituotteet katso: www.biotus.fi/avomaatuhoojat/feromonit/

• Luupit (10-kertainen suurennos)  15,00 €  
• Luupit (15-kertainen suurennos)  15,00 €
• Luupit (20-kertainen suurennos)  18,60 €     

Eliöhinnat sisältävät alv:n sekä postikulut (useamman tuotteen postikulut 
veloitetaan vain kertaalleen). Muiden tuotteiden hintoihin lisätään postikulut, 
elleivät ne ole osa torjuntaeliötilausta. Torjuntaeliöt tulee tilata toimitusta 
edeltävänä viikkona. Pääsääntöisesti eliöt lähetetään asiakkaille keskiviikkoisin. 
Toimitustapa: posti tai nouto (noudosta aina sovittava erikseen).


